
1$. Frumvarp

til laga um  breyting á lögum  nr. 22, 3. nóvem ber 1915, um  fasteignam at.

(Lagt fyrir Alþingi 1919.)

1. gr.
Fasteignam atsnefndir þæ r, sem  eigi hafá lagt fram  m at sitt h inn

1. ágúst 1918, sam kvæ m t 13. gr. laga um  fasteignam at, 3. nóvem ber 1915, 
skulu leggja það fram  hinn  1. jan ú a r, 1. febrúar, 1. m ars eða 1. april 1919 og 
skulu k æ ru r yfir m atinu  ko m n ar til fo rm anns y tirm atsnefndar innan  30 daga 
frá þvi m atið var lagt fram .

2. gr.-
Y firm atsnefnd skal in n an  3 m ánaða frá því m atsgerð irnar voru  lagðar 

fram  hafa sent s tjó rnarráð inu  öll hin lögboðnu skjöl um  matið.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

Hinn 5. október 1918 gaf Hans Hátign konungurinn út eftir tillögum 
stjórnarráðsins eftirfarandi ' bráðabirgðalög og er i forsendum laganna getið 
ástæðna þeirra, sem þau byggjast á. Frv. þetta er þvi lagt fyrir Alþingi sam- 
kvæmt 6. gr: stjórnarskipunarlaga 19. júni 1915.

Fylgiskjal.

Bráöabirgöalög

um

breytin; á lögum nr. ðð, 3. uóvember 1015, um fanteignamat.

Yjer C hristian  h inn T íuudi, af guðs náð Danm erkur konungur, Vinda 
og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og 
Aldinborg,

Gjórum kunnugt: Með þvi að það hefir verið borið upp fyrir Oss, að 
timi sá, sem í lögum um fasteignamat, 3. nóv. 1915, er ætlaður til að meta fast- 
eignir landsins, hafi reynst of stuttur, svo að eigi hafi verið unt að leggja fram 
matsgerðirnar almenningi til sýnis hinn 1. ágúst þ. á., eins og fyrir er mælt i 
nefndum lögum, þá teljum Vjer nauðsyn á að gefa út bráðabirgðalög, samkvæm



6. gr. stjórnarskipunarlaga 19. júni 1915, til þess að tryggja það, að hin ráðgerða 
nýja jarðabók geti komið út á tilsettum tim a og til þess að koma i veg fyrir að 
þeir, sem óánægðir kynnu að vera með fasteignamatið verði útilokaðir frá að 
koma fram kærum yfir þvi.

Því bjóðum Vjer og skipum  þannig:

1. gr.
Fasteignamatsnefndir þær, sem eigi hafa lagt fram m at sitt hinn 1. ágúst 

1918, samkvæmt 13. gr. iaga um fasteignamat, 3. nóvember 1915, skulu leggja 
það fram hinn 1. janúar, 1. febrúar, 1. m ars eða 1. apríl 1919 og skulu kærur 
vfir matinu kom nar til formanns yfirmatsnefndar innan 30 daga frá því matið 
var lagt fram. '

2. gr.
Yfirmatsnefnd skal innan 3 m ánaða frá því m atsgerðirnar voru lagðar 

fram hafa sent stjórnarráðinu öll hin lögboðnu skjöl um matið.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða.

Gefið á Sorgenfrihöll, 5. október 1918.

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. .

Christiau R.

(L. S.) '

Sigurður Eggerz.


